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INFORMACE PRO VLASTNÍKY VODNÍCH DĚL IV. KATEGORIE

Městský úřad Beroun, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2 písmo c) a § 106 odst. 1 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),

informuje

vlastníky vodních děl IV. kategorie o jejich povinnostech uložených vodním zákonem, a to zejména:

- provádět na vlastní náklad na vodním díle technickobezpečnostní dohled (dále jen "TBD"),
pokud tomuto dohledu vodní dílo podléhá (§ 59 odst. 1 písmo c) vodního zákona),

- v intervalu jedenkrát za 10 let od nabytí účinnosti vodního zákona (O1.01.2002) předkládat
vodoprávnímu úřadu zprávu o výsledcích TBD (§ 62 odst. 4 písmo c) vodního zákona), tzn.
do termínu 31.12.2011,

- nejméně jedenkrát měsíčně provádět obchůzky u určeného vodního díla IV. kategorie a
pořizovat o nich písemný záznam (§ 9 vyhlášky Č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním
dohledu nad vodními díly, v platném znění).

Provádění TBD je důležité z hlediska předcházení povodňových stavů a rizika povodňových škod.

Upozorňujeme, že nesplnění některé z povinností při provádění TBD podle § 62 odst. 4 je u fyzické
osoby jako vlastníka stavby nebo stavebníka vodního díla přestupkem a podle § 119 odst. 7 písmo a)
vodního zákona mu lze uložit pokutu do 20 000 Kč; ve vztahu k právnické nebo podnikající fyzické
osobě jde o správní delikt a podle § 125d odst. 7 písmo a) vodního zákona lze uložit pokutu rovněž
do 20 000 Kč.
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